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Legenda I.: položka č. 11 – jednotlivé prípady porušenia právnych predpisov poistencom 
 

 

Kód Povinnosť: Ustanovenie 
zákona 

č. 580/2004 Z. z. 

1 Povinnosť poistenca oznámiť zmenu alebo vznik platiteľa 
poistného; ak ide o vznik platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2, 
najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastal vznik platiteľa 
poistného podľa § 11 ods. 2.  

§ 23 ods. 1 písm. 
b) 

2 Povinnosť poistenca oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre 
zánik verejného zdravotného poistenia.  

§ 23 ods. 1 písm. 
c) 

   

4 Povinnosť poistenca oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre 
vznik povinnosti štátu platiť za neho poistné podľa § 11 ods. 7 
písm. g), j), k), l), r) a v) zákona č. 580/2004 Z. z. do ôsmich 
dní od vzniku skutočnosti. 

§ 23 ods. 1 písm. 
d) 

5 Povinnosť poistenca oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre 
zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné podľa § 11 ods. 7 
písm. g), j), k), l), r) a v) zákona č. 580/2004 Z. z. do ôsmich 
dní od vzniku skutočnosti. 

§ 23 ods. 1 písm. 
d) 

   

8 Povinnosť poistenca podať prihlášku na verejné zdravotné 
poistenie v zákonom stanovenej lehote. 

§ 6 ods. 1 

9 Poistenec môže podať prihlášku len v jednej zdravotnej 
poisťovni. 

§ 6 ods. 5 

10 Povinnosť poistenca uhradiť náklady za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť podľa § 9 ods. 7.  

§ 22 ods. 2 písm. 
a) 

11 Povinnosť poistenca oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni 
zmenu rodného čísla. Táto povinnosť nevzniká, ak je 
poistenec štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým 
pobytom na území Slovenskej republiky.  

§ 23 ods. 1 písm. 
a) 

12 Povinnosť poistenca doplatiť poistné, ktoré bol povinný uhradiť 
odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného 
zdravotného poistenia. 

§ 22 ods. 2 písm. 
d) 

13 Povinnosť poistenca oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni 
zmenu mena. Táto povinnosť nevzniká, ak je poistenec 
štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na 
území Slovenskej republiky. 

§ 23 ods. 1 písm. 
a) 

14 Povinnosť poistenca oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni 
zmenu priezviska. Táto povinnosť nevzniká, ak je poistenec 
štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na 
území Slovenskej republiky. 

§ 23 ods. 1 písm. 
a) 

15 Povinnosť poistenca oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni 
zmenu trvalého pobytu. Táto povinnosť nevzniká, ak je 
poistenec štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým 

§ 23 ods. 1 písm. 
a) 
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pobytom na území Slovenskej republiky. 

16 Povinnosť poistenca oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre 
zánik verejného zdravotného poistenia zdravotnej poisťovni, 
do ktorej si podal prihlášku. 

§ 23 ods. 4 

17 Povinnosť poistenca dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne 
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci 
verejného zdravotného poistenia zverejnené na internetovej 
stránke alebo zverejnené iným vhodným spôsobom. 

§ 22 ods. 2 písm. 
g) 

18 Povinnosť zákonného zástupcu alebo inej fyzickej osoby, 
alebo právnickej osoby, ktorej bol maloletý zverený do 
výchovy, oznámiť za poistenca skutočnosti podľa § 23 ods. 1 
a 3. 

§ 23 ods. 5 

21 Povinnosť poistenca odviesť nedoplatok príslušnej zdravotnej 
poisťovni v lehote stanovenej zákonom; toto neplatí, ak výška 
nedoplatku nedosiahne najmenej 5 eur. 

§ 22 ods. 2 písm. 
b) 

§ 19 ods. 14 

51 Povinnosť zákonného zástupcu osoby pozbavenej spôsobilosti 
na právne úkony alebo maloletého  alebo povinnosť inej 
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej bol maloletý 
zverený do výchovy, oznámiť za poistenca zmenu platiteľa 
poistného. 

§ 23 ods. 5 § 23 
ods. 1 písm. b) 

52 Povinnosť zákonného zástupcu osoby pozbavenej spôsobilosti 
na právne úkony alebo maloletého  alebo povinnosť inej 
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej bol maloletý 
zverený do výchovy, oznámiť za poistenca skutočnosti 
rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia. 

§ 23 ods. 5 § 23 
ods. 1 písm. c) 

   

   

23 Povinnosť poistenca oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre 
zmenu sadzby poistného (§ 12 zákona č. 580/2004 Z. z.). 

§ 23 ods. 1 písm. 
e) 

24 Povinnosť poistenca oznámiť vznik skutočností uvedených v § 
11 ods. 7 písm. g), j), k), l) a r) zákona č. 580/2004 Z. z. do 
ôsmich dní od vzniku skutočností.  

§ 23 ods. 3 

28 Povinnosť poistenca preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni 
obdobie poistenia v cudzine najneskôr do 31. marca 
nasledujúceho kalendárneho roka potvrdením o zdravotnom 
poistení v cudzine. 

§ 23 ods. 12 

30 Povinnosť poistenca, ktorý má príjem z dividend vyplatených 
právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na 
území Slovenskej republiky, oznámiť zdravotnej poisťovni, 
ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného, 
výšku dividend vyplatených v predchádzajúcom kalendárnom 
roku najneskôr do konca mája kalendárneho roka 
nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie 
poistného vykonáva, na tlačive ustanovenom podľa § 19 ods. 
23. 

§ 23 ods. 15 
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32 Povinnosť poistenca chrániť preukaz poistenca pred stratou 
a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej 
poisťovni, ktorá ho vydala. 

§ 22 ods. 2 písm. 
h) 

   

34 Povinnosť poistenca, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, 
oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného 
najneskôr do 8. januára kalendárneho roka, alebo ak po 
podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, 
ktorého uviedol na prihláške. 

§ 23 ods. 16 

 


